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RESUMO 
O presente trabalho se propõe a estudar o uso de novas tecnologias voltadas ao acompanhamento 
das operações militares de reconhecimento de fronteira em ambiente de selva como fator 
potencializador da tomada de decisões dos comandantes de fração de infantaria. A Amazônia é uma 
região de elevada importância nacional face suas riquezas naturais e biodiversidade, no entanto, sua 
imensidão territorial gera dificuldades no acompanhamento das operações militares, principalmente, 
quando observamos os reconhecimentos realizados na faixa de fronteira devido as grandes distâncias 
entre as frações empregadas e seus escalões superiores. Dessa forma, é prejudicada a obtenção da 
consciência situacional dificultando a tomada de decisões com maior probabilidade de acerto por 
parte dos comandantes. Nos dias atuais, com a constante revolução tecnológica, novos equipamentos 
surgem numa velocidade surpreendente e a militarização de alguns desses meios podem dinamizar 
as ações em todos os níveis. Como exemplo, o estudo aborda o uso do rastreador pessoal via satélite 
spot no acompanhamento das operações em que as frações atuam de maneira altamente 
descentralizada, como nos reconhecimentos de fronteira, comentando suas possibilidades e 
limitações que podem auxiliar o comandante propiciando ferramentas para um estudo de situação 
mais acertado visando uma maior eficiência nas eventuais decisões que venham a ser tomadas.  Por 
fim, pretende-se mostrar a importância da obtenção da independência tecnológica visando o aumento 
da segurança e da soberania frente os interesses nacionais. 
 
Palavras-chave: Amazônia, selva, tecnologia, consciência situacional, acompanhamento e 
operações militares. 
 
ABSTRACT 
The present work intends to study the use of new technologies aimed to the monitoring of the military 
operations of border recognition in jungle environment as a factor that potentiates the infantry fraction 
commanders’ making decision.The Amazônia is a high importance national region owing to its 
biodiversity and natural wealth. However your territorial immensity creates troubles to the military 
operations monitoring, mainly when we watch the recognition done at the border due to the large 
distances between the fractions used and its echelons superiors. Therefore, the get situational 
awareness is impaired interfering the decision making  to higher probability of success by the 
commanders. Nowadays, with the constant technological revolution new equipments arise in a 
surprising velocity and the militarization some of these ones can pep the actions in all levels. For 
example the study approach the personal tracker use by spot satellite on the operations monitoring 
where fractions behave in highly decentralized manner, like the border recognitions, commenting its 
possibilities and restrictions can support the commander and affording tools to a situation study more 
successful aiming a better efficiency in eventuals decisions that can be made. Ultimately, this work 
intends to show the importance of getting technology independence aiming the security and 
sovereignty increase owing to nationals interests. 
 
Keywords: Amazonia, jungle, technology, situational awareness, monitoring e military operations. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo atual vive numa constante revolução tecnológica e muitas das novas 

tecnologias surgidas são trazidas para o campo de batalha com o intuito de dinamizar 

as ações em todos os níveis. Dessa maneira, torna-se cada vez mais importante ao 

homem se adequar às ferramentas disponíveis e compreender como tirar proveito 

das possibilidades que surgem diariamente com a militarização de novos meios. 

A Estratégia Nacional de Defesa (2008), dispõe sobre a tecnologia como um 

valioso instrumento de combate que deve ser constantemente aperfeiçoado. As 

novas tecnologias estão cada vez mais presentes no campo de batalha atual, sendo 

utilizadas tanto para aprimorar o suporte ao planejamento das ações pelos 

comandantes em todos os níveis, como na busca de informações pelos Sistemas de 

Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC). Fatores como esses acarretam 

numa maior velocidade no transcorrer do combate, sendo de fundamental 

importância o domínio desses novos meios para o sucesso das operações (BRASIL, 

2015). 

No campo da função de combate comando e controle, torna-se de suma 

importância ao comandante saber explorar ao máximo as informações que lhe são 

trazidas, praticamente em tempo real, com o auxílio de novas fontes de coleta de 

dados. Os elementos em função de comando têm, cada vez mais, a oportunidade de 

acompanhar a atuação da sua tropa e interferir nas suas ações visando a uma maior 

eficácia no combate. 

O avanço tecnológico proporcionará mais facilidade para o planejamento de 

missões, tendo em vista o acréscimo na disponibilidade de informações obtidas, 

acarretando em decisões mais seguras e com um dispêndio de menos riscos a tropa 

a ser empregada. No entanto, o inimigo também irá dispor de tais meios e o combate 

passará a ser calculado nos mínimos detalhes para que cada tropa chegue ao 

objetivo desejado, como podemos observar quando se abordam alguns aspectos do 

novo ambiente operacional, em Brasil (2017, p. 2-3): “a proliferação das novas 

tecnologias em materiais de emprego militar, permitindo que indivíduos ou grupos 

não estatais disponham desses meios e os utilizem como arma”. 

Inovações de fácil acessibilidade, nos dias atuais, como o uso de um 

rastreador pessoal via satélite pelas pequenas frações ou o acompanhamento de 

ações e até reconhecimentos realizados por drones são alguns exemplos de como 
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a transmissão das informações do campo de batalha aos comandantes podem 

auxiliar na tomada de decisões com maior segurança e precisão. 

O manual do usuário do rastreador pessoal via satélite spot gen 3 (2017) 

explica algumas das suas funcionalidades como o rastreamento, solicitação de 

ajuda, envio de mensagens personalizadas e envio de pedido de socorro que, 

trazidas para o combate, poderiam auxiliar os comandantes em todos os níveis em 

atividades de acompanhamento do deslocamento da tropa, reconhecimento, busca 

e salvamento. 

Dentre todas as áreas do território nacional, uma demanda atenção especial: 

a Amazônia Legal (Figura 1). Segundo Magnoli e Araujo (2005), a região que faz 

fronteira com diversos países sul-americanos é dominada pela Floresta Amazônica 

que abrange cerca de 3,5 milhões de km² (aproximadamente 40% do território 

nacional), apresentando uma das principais reservas de biodiversidade mundial com 

mais de 80 mil espécies vegetais e pelo menos 30 milhões de espécies animais. 

Outra característica marcante que podemos destacar é seu elevado potencial 

hídrico, com o Brasil sendo detentor de cerca de 15% da água superficial que existe 

no planeta, temos 70% desses recursos localizados nos rios amazônicos, sendo este 

um dos grandes temas de debates internacionais pelo temor da escassez de água 

potável num futuro próximo.  

 

FIGURA 1 – A Região Amazônica 
Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142002000200009 (Acesso 
em: 25 maio 2018) 
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Além disso, elevada importância também é dada perante suas riquezas 

minerais já identificadas e largamente exploradas, especialmente na área da Serra 

dos Carajás e outras que ainda possuem vasto potencial, como as reservas de 

nióbio, no município de São Gabriel da Cachoeira. Entretanto, estas não exploradas 

por se localizarem em território indígena e protegidas por áreas de preservação 

(Em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-401420020002 

00009>. Acesso em: 25 maio 2018).  

Com isso, a região amazônica se constitui alvo em potencial por parte de 

diversas nações estrangeiras devido às suas incontáveis riquezas naturais que 

tendem a se tornar cada vez mais escassas no mundo contemporâneo. Essa cobiça 

pode ser confirmada quando observadas veiculações da mídia internacional 

disfarçadas em temas acerca da proteção ambiental e indígena, dentre outros, bem 

como na atuação de diversas Organizações Não-Governamentais, em sua maioria 

com incentivo estrangeiro, cujos objetivos servem, constantemente, como fachada 

para o levantamento estratégico de área (BRASIL, 1997). 

Como podemos observar na obra geopolítica do general Calos de Meira 

Mattos (2011), as fronteiras podem ser vislumbradas como a epiderme do corpo 

estatal, estando diretamente suscetíveis às reações vindas de fora, as quais podem 

interferir nos interesses internos. Dessa maneira, devendo ser ocupadas e 

protegidas face a eventuais ameaças à soberania nacional. 

Devido à imensidão territorial e às características peculiares da área de selva 

existente na região fronteiriça do nosso país, são exigidas ações descentralizadas 

por parte das frações empregadas nesse teatro de operações, dificultando o 

acompanhamento e a obtenção das informações por parte dos comandantes em 

todos os níveis, acarretando numa maior dificuldade para que possam ser tomadas 

as melhores decisões pelo escalão superior (BRASIL,1997). 

Com base nesse contexto, o presente estudo vai se dedicar ao 

acompanhamento das operações militares de reconhecimento de fronteira em 

ambiente de selva, pois estas possuem elevada importância diante da estratégia 

nacional de presença nessa região, funcionando como fator de dissuasão e 

vigilância, nas quais novas tecnologias, como o rastreador pessoal via satélite spot, 

pode ser utilizado maximizando a capacidade de monitoramento nesta referida área 

(ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA, 2008). 
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1.1 PROBLEMA 

A dificuldade no acompanhamento das frações durante as operações de 

reconhecimento de fronteira realizadas no ambiente de selva por parte dos 

comandantes em todos os níveis se dá pela imensidão do território em questão, 

acarretando em diversas ações descentralizadas. 

O desenvolvimento tecnológico é, ainda, pouco explorado pelos nossos 

militares, por exemplo, para a aquisição de uma consciência situacional. Muitas 

vezes, o baixo índice de utilização desses novos recursos materiais se dá pelo 

desconhecimento dos mesmos. 

O presente projeto se destina a promover um maior conhecimento das novas 

tecnologias que podem orientar a tomada de decisões dos comandantes de frações 

de infantaria, baseados em informações adquiridas praticamente em tempo real. 

Isto posto, como o uso de novas tecnologias podem auxiliar no gerenciamento 

do campo de batalha, no tocante a tomada de melhores decisões pelos comandantes 

de fração de infantaria, nas operações militares de reconhecimento de fronteira em 

ambiente de selva? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de determinar como as novas tecnologias podem auxiliar no 

acompanhamento das operações militares de reconhecimento de fronteira em 

ambiente de selva e favorecer a tomada de decisões pelos comandantes de fração 

de infantaria, o presente estudo pretende analisar o conhecimento e as formas de 

utilização de novas tecnologias já disponíveis ou em fase de implementação pelos 

militares em função de comando em operações militares na região amazônica, com 

um enfoque especial no rastreador pessoal via satélite spot. 

No intuito de permitir o encadeamento lógico do raciocínio descritivo 

apresentado para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar as possibilidades de conflitos na região amazônica e a preparação 

do Exército Brasileiro para eventual emprego nesse ambiente operacional; 

b) Identificar as inovações tecnológicas existentes e em fase de estudo que 

podem ser empregadas no acompanhamento das operações militares em ambiente 

de selva; 
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c) Apresentar a opinião de militares que exerceram funções de comando de 

fração de infantaria de selva empregada em reconhecimentos na faixa de fronteira 

acerca do conhecimento, possibilidades e limitações na utilização dos meios 

tecnológicos existentes para o acompanhamento das suas frações durante 

operações militares na região amazônica. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

De acordo com a Política Nacional de Defesa (2008), a Amazônia é uma região 

que deve ser priorizada, pois é foco da atenção internacional devido ao seu grande 

potencial em riquezas naturais e biodiversidade. Neste século, podem ser 

intensificados os conflitos por essas fontes de recursos cada vez mais escassos em 

todo mundo. 

As operações na selva são extremamente prejudicadas pelas grandes 

distâncias existentes, acarretando na inevitável descentralização das ações e em 

dificuldades de apoio logístico e na eficiência dos meios de comunicações 

convencionais, dificultando, assim, o comando e controle em todos os níveis. A 

utilização de meios de fortuna e qualquer tipo de equipamentos disponíveis devem 

ser empregados, bem como as comunicações via satélite que apresentam grau 

satisfatório de confiabilidade (BRASIL, 1997). 

Todavia, os estudos sobre as novas tecnologias que podem ser utilizadas para 

aprimorar o comando e controle em ambiente de selva ainda são bastante reduzidos 

e pouco aprofundados em nossa literatura militar ou observa-se que aqueles 

manuais que levantam o assunto, como as IP 72-1 e IP 72-20, ambas do ano de 

1997, já se encontram ultrapassados devido à constante evolução dos meios. 

É de essencial importância para os militares, em todos os níveis, o 

conhecimento das possibilidades e limitações frente às inovações tecnológicas 

existentes, tanto em nosso meio quanto dos nossos oponentes, sendo necessário 

constante aperfeiçoamento para se adaptar ao aumento da velocidade do 

andamento dos conflitos com o uso de novas tecnologias. 

Segundo Brasil (2014), a doutrina militar terrestre deve sofrer constante 

reformulação, tendo em vista a necessidade da progressiva evolução tecnológica da 

força terrestre na era do conhecimento e, consequentemente, uma evolução no 

treinamento dos seus recursos humanos empregados. 

 As capacidades militares vêm se alterando rapidamente devido ao uso de 

novos sistemas capazes de influenciar diretamente o planejamento e o 
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acompanhamento das Operações (BRASIL, 2014). Alguns exemplos desses 

sistemas, segundo Brasil (2014, p. 4-6) são:  

a Geoinformação, os Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas 

(SARP), o Sistema de Informação Logística (SI Log), os sistemas de Mísseis 

e Foguetes, os sistemas de Monitoramento e Sensores, os sistemas de 

proteção veicular ativa e passiva, entre outros. 

Os avanços tecnológicos podem modificar a forma de planejamento e o 

desencadeamento do combate, tendo em vista a maior quantidade de informações 

disponíveis para os elementos em função de comando. 

A função de combate comando e controle vem ganhando gradativamente mais 

importância ao longo do tempo por ser uma expressão variável que compreende não 

só a atuação do comandante e do seu Estado-Maior, em todos os níveis, mas 

também o sistema de comando e controle que lhe dá suporte (BRASIL, 2015). 

Também devemos levar em consideração o fato de que a ação de comando 

não termina apenas com a decisão, mas se estende ao acompanhamento das ações, 

nos levando ao ensinado desde os bancos acadêmicos em que dar a missão não é 

suficiente, sendo necessária a verificação do cumprimento das ordens emanadas 

(BRASIL, 2015). 

A necessidade de um constante estudo nesta área se justifica, em virtude da 

rapidez em que se apresentam tais inovações tecnológicas, ainda pouco conhecidas 

e utilizadas por militares nos pequenos escalões, que podem ser utilizadas para um 

aprimoramento do acompanhamento das operações militares em ambiente de selva, 

proporcionando o aumento das informações para os comandantes em todos os 

níveis que poderão tomar decisões com maior precisão e eficiência. 

Além disso, esta pesquisa busca mostrar as necessidades por parte dos 

militares acerca do assunto com base em diferentes observações de comandantes 

de frações de infantaria de selva quanto ao emprego de meios tecnológicos em 

operações militares, podendo ser uma ideia inicial para que outros estudos se 

aprofundem no assunto. 

Finalmente, as inovações tecnológicas para as operações militares surgem 

num ritmo impressionante. No Brasil, o Centro Tecnológico do Exército é a unidade 

que tem a missão de realizar a pesquisa científica, o desenvolvimento experimental 

e a aplicação do conhecimento visando à obtenção de produtos de defesa de 

interesse do exército (Em: < http://www.ctex.eb.br/missao>. Acesso em: 06 

novembro 2017). Contudo, fica evidente a necessidade de parcerias a fim de 

impulsionar essa indústria tecnológica. Como exemplo de destaque, em âmbito 
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mundial, temos o trabalho da DARPA (Defense Advanced Research Projects 

Agency), que utiliza parceiros acadêmicos, corporativos e governamentais com o 

intuito de realizar pesquisas para acelerar os avanços em tecnologia do 

Departamento de Defesa Norte-Americano (Em: <https://www.darpa.mil/work-with-

us/for-government-and-military>. Acesso em: 04 novembro 2017). 

2 METODOLOGIA 

Visando colher subsídios no intuito de formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa teve como base a leitura analítica e 

fichamento das fontes, questionários, argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, foram utilizados com maior 

relevância, os conceitos de pesquisa quantitativa e qualitativa, visto que os 

resultados obtidos com a tabulação dos dados provenientes dos questionários foram 

fundamentais para o entendimento do grau de conhecimento dos militares acerca do 

uso de novas tecnologias no acompanhamento das operações militares no ambiente 

de selva, bem como o caráter subjetivo na compreensão das variadas respostas 

obtidas nas perguntas abertas. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, uma vez 

que o objetivo é fazer com que os militares conheçam um pouco mais em relação ao 

tema pesquisado, dado que o modo como este é abordado na literatura militar se 

encontra, de certa maneira, ultrapassado devido à constante evolução apresentada 

no mundo atual. Fato este que exigiu uma familiarização inicial, utilizando-se dos 

questionários para uma amostra com vivência profissional relevante sobre o assunto, 

atuando no ambiente operacional em questão. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA  

Buscou-se a definição de termos e conceitos visando a orientar o início do 

estudo proposto e viabilizar a solução do problema de pesquisa, baseada em uma 

revisão de literatura, no período de 1997 a 2017. Essa delimitação tem como 

referência inicial o ano de publicação das instruções provisórias do Exército 

Brasileiro sobre operações na selva a fim de mostrar a necessidade de atualização 

do tema que não foi revisado por duas décadas, porém houve significativos avanços 

tecnológicos em todo o mundo. 

Foram utilizadas as palavras-chave Amazônia, selva, tecnologia, consciência 

situacional, acompanhamento e operações militares, bem como seus correlatos em 

https://www.darpa.mil/
https://www.darpa.mil/
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inglês e espanhol, nas bases de dados Scielo, em sítios eletrônicos de procura na 

internet, biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) 

e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados 

apenas os trabalhos em português, inglês e espanhol. O sistema de busca foi 

complementado pela pesquisa em manuais e artigos militares do Exército Brasileiro 

referentes ao tema e também divulgações institucionais de empresas do ramo da 

tecnologia e manuais de usuário dos seus produtos. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura se limitou a 

operações de não-guerra, com ênfase majoritária nas operações de reconhecimento 

de fronteira do Exército Brasileiro em ambiente de selva nos últimos cinco anos. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, inglês ou espanhol, manuais e 

publicações militares relacionados ao acompanhamento das operações militares, 

comando e controle, projeção de conflitos e programas de modernização militar; 

- Estudos, matérias jornalísticas, manuais de usuário e divulgações 

institucionais de empresas do ramo tecnológico acerca das inovações tecnológicas 

existentes e que podem ser usadas no acompanhamento das operações militares; e 

- Estudos qualitativos sobre as características do ambiente de selva; 

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que enfocam o emprego de equipamentos tecnológicos anteriores 

à delimitação temporal do tema; 

- Estudos sobre operações militares realizadas nas áreas urbanas da região 

amazônica; e 

- Estudos sobre inovações tecnológicas que não possam ser relacionadas 

com o acompanhamento das frações nas operações militares no ambiente de selva. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelo seguinte meio: 

questionário. 

2.2.1 Questionário 

O tamanho do universo foi estimado a partir do efetivo de oficiais que 

exerceram função de comandantes de fração de infantaria nos últimos cinco anos 

que possuíram frações atuando descentralizadamente em operações de 
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reconhecimento de fronteira em ambiente de selva. Diante das constantes evoluções 

tecnológicas ocorridas, não foram palpáveis dados mais antigos acerca do assunto, 

por estes rapidamente se tornarem ultrapassados devido a novas tecnologias que 

surgem constantemente. O estudo foi limitado particularmente aos oficiais da arma 

de infantaria, oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras, devido à sua 

formação mais completa e especialização para o comando das pequenas frações. 

A amostra selecionada para responder aos questionários foi restrita a militares 

que comandaram frações de infantaria de selva, durante operações de 

reconhecimento de fronteira na região amazônica nos últimos cinco anos, tendo em 

vista que, ao atuar de maneira descentralizada, como é típico deste ambiente 

operacional, tem em seus comandantes o elo de ligação entre as pequenas frações 

e o escalão superior. Desse modo, fazendo-se necessário que o comandante possua 

uma real consciência situacional com o acompanhamento das suas peças de 

manobra, podendo utilizar para isso alguns avanços tecnológicos existentes. 

Dessa maneira, a partir dos dados obtidos em consultas na internet a base 

organizacional das organizações militares localizadas na região amazônica, a 

população a ser estudada foi estimada em oitenta militares. Com o intuito de atingir 

uma maior confiabilidade nas induções realizadas, foi pretendido atingir uma amostra 

significativa, utilizando com parâmetros o nível de confiança igual a 90% e erro 

amostral de 5%. Nesse sentido a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 62. 

A amostra contemplou oficiais intermediários ou subalternos (capitães ou 

tenentes) que porventura comandaram subunidades ou pelotões de infantaria de 

selva ou pelotões especiais de fronteira, no período supracitado, por estes possuírem 

pequenas frações sob seu comando que estavam empregadas 

descentralizadamente durante reconhecimentos de fronteira na região amazônica. 

Dessa maneira, foram distribuídos questionários para 93 oficiais do Exército 

Brasileiro com experiência nesse tipo de comando. 

O efetivo acima foi obtido considerando 150% da amostra ideal prevista 

(nideal=62), utilizando-se como N o valor de 80 militares. 

A amostra foi selecionada, prioritariamente, com militares da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) viabilizando a pesquisa, por estes estarem 

servindo, anteriormente, em diversos locais do país, sendo complementada por 

militares de outras Organizações Militares. A sistemática de distribuição dos 

questionários ocorreu de forma direta (pessoalmente) e indireta (e-mail e whatsapp) 

para 93 militares que atendiam os requisitos. Foram obtidas 51 respostas (82,26% 
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de nideal e 54,84% dos questionários enviados), não havendo necessidade de 

invalidar nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto.  

O número de respostas obtidas foi inferior ao desejado, levando em 

consideração o nideal (62), no entanto a pesquisa não fica prejudicada haja vista o 

elevado grau de especialização da amostra. 

Foi realizado um pré-teste com 5 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar 

a amostra proposta no estudo, com a finalidade de identificar possíveis falhas no 

instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram observados erros 

que justificassem alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de 

forma idêntica. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observando os resultados obtidos nos questionamentos propostos aos 

comandantes de fração que possuíam tropas atuando descentralizadamente nas 

operações de reconhecimento de fronteira em ambiente de selva sob a avaliação do 

nível de conhecimento à respeito da localização das suas frações durante a 

operação, pode-se observar que os mesmos não detinham a consciência situacional 

ideal da situação, pois o acompanhamento é feito, em 74,5% das ocasiões, apenas 

por meio das informações provenientes da fração empregada via contatos realizados 

por diferentes meios. 

 

GRÁFICO 1 – Avaliação da amostra sobre o nível de conhecimento a respeito da localização das   

frações que estavam atuando de maneira descentralizada.  

Fonte: O autor. 

Tomando por base o item anterior, pode-se afirmar que o acompanhamento 

das frações não é obtido continuamente, pois é necessária a realização de contatos 

por diversos meios pela tropa em deslocamento. Apenas 13,7% afirmaram possuir a 
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localização exata das frações sob seu comando, por todo o tempo da operação, sem 

necessidade da realização de contato. Comparando esta informação com as 

respostas obtidas no item seguinte sobre os meios empregados para o 

acompanhamento, podemos observar que 100% desses militares estavam utilizando 

um rastreador pessoal via satélite spot. 

 

GRÁFICO 2 – Avaliação da amostra, em valores absolutos e percentuais, sobre os meios que eram 

empregados para realizar o acompanhamento das frações durante as operações de 

reconhecimento de fronteira.  

Fonte: O autor. 

Pode-se observar que os principais meios empregados para realização dos 

contatos visando o acompanhamento da fração pelo seu escalão superior são os 

rádios falcon e yaesu, dotação dos pelotões de comunicações dos batalhões de 

infantaria de selva, respectivamente com 82,4% e 43,1%. O telefone satelital, com 

37,3%, também obteve destaque na pesquisa. O rastreador pessoal via satélite spot 

ainda é pouco utilizado nos reconhecimentos de fronteira, aparecendo em 21,6% das 

oportunidades. O telefone celular é observado com apenas 15,7%, provavelmente, 

por este meio sofrer graves limitações pela necessidade de rede de telefonia móvel, 

praticamente inexistente na área em questão, podendo ser utilizado apenas em 

alguns centros locais da região. Além destes, tem-se o bgan, com 11,8%, 

possivelmente limitado pelo alto custo dos créditos para sua utilização. 

Em outro item, foi perguntado quais militares tiverem oportunidade de realizar 

o acompanhamento da fração sob seu comando utilizando o rastreador pessoal via 

satélite spot. Pelas suas características, este pode ser visualizado como o único 

meio, dentre aqueles apontados na pesquisa, que tem a capacidade de realizar o 

acompanhamento do deslocamento da tropa, em tempo real, sem a necessidade de 

realização de contatos, e foi observado que a maioria (70,6%) dos militares nunca 

empregou o equipamento. 
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GRÁFICO 3 – Avaliação da amostra sobre o emprego do rastreador pessoal via satélite spot para o 

acompanhamento das frações sob seu comando.  

Fonte: O autor. 

Dentre os militares que já utilizaram o rastreador pessoal via satélite spot 

observa-se que a percepção para grande maioria da amostra (80%), é a de que 

houve facilidade em realizar o acompanhamento da fração que estava no terreno. 

Dentre os 20% que tiveram dificuldade, foram apontadas, como causas, a falta de 

adestramento dos operadores com o equipamento, as grandes distâncias entre a 

fração empregada e a base de comando e a demora na atualização da posição, 

tendo em vista a oscilação do sinal do satélite. 

 

GRÁFICO 4 – Avaliação da amostra sobre a facilidade do acompanhamento da fração com o uso do 

rastreador spot.  

Fonte: O autor. 

 

GRÁFICO 5 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre os motivos da dificuldade do 

acompanhamento da fração com o uso do rastreador spot.  

Fonte: O autor. 
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As principais possibilidades do material foram questionadas em outra 

assertiva, sendo apontadas, principalmente, a realização do acompanhamento em 

tempo real da localização da fração, bem como a verificação de suas coordenadas 

geográficas atualizadas, observadas respectivamente por 93,3% e 86,7% dos 

militares que já empregaram o equipamento em questão. O recebimento de 

mensagens pré-estabelecidas e a facilidade de manuseio do sistema também foram 

bem avaliadas aparecendo, cada uma, em 53,3% das respostas. A facilidade de 

manuseio pelos elementos da fração foi mencionada por 46,7%. 

 

GRÁFICO 6 – Opinião da amostra, em valores absolutos e percentuais, sobre as principais 

possibilidades do rastreador spot.  

Fonte: O autor. 

No entanto, no ponto de vista dos participantes da pesquisa, o aparelho ainda 

possui certas limitações como observado na maioria das respostas sobre a 

necessidade de grande quantidade de baterias (pilhas) para o funcionamento 

contínuo (80%), observa-se que, por muitas vezes, o rastreador precisa ser 

desligado para economizar bateria, sendo, dessa forma, interrompido o 

acompanhamento da fração. A necessidade de uma boa rede de dados para 

realização do acompanhamento (73,3%) também foi apontada como limitação, isso 

pode ser verificado, principalmente, pela imensidão da região amazônica que ainda 

é pouco assistida por investimentos em tecnologia. No entanto, podemos vislumbrar 

uma melhoria nesse aspecto, a partir da continuidade de implementação do projeto 

Amazônia Conectada que busca a mudança desse panorama com a instalação de 

cerca de 7,8 km de cabos de fibra óptica. (Em: <http://www.brasil.gov.br/editoria/edu 

cacao-e-ciencia/2017/07/amazonia-conectada-levara-internet-a-4-milhoes-de-pesso 

as>. Acesso em: 13 Julho 2018). Uma possibilidade de maior diversidade de 

mensagens pré-estabelecidas também pôde ser observada em 40% das respostas 
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como sendo uma oportunidade de melhoria e desenvolvimento para o equipamento. 

A dificuldade no manuseio também foi sugerida no questionamento como possível 

limitação, no entanto, foi observada por apenas 1 dos militares (6,7%), fato que 

sugere uma boa aceitação ao uso do rastreador nas operações. 

TABELA 1 – Opinião da amostra, em valores absolutos e percentuais, sobre as principais limitações 

do rastreador spot.  

Grupo 
 

Limitação 

Amostra 

Valor absoluto Percentual 

Necessidade de boa rede de dados para 
realização do acompanhamento 

11 73,3% 

   
Necessidade de grande quantidade de baterías 
(pilhas) para o funcionamento contínuo 

12 80% 

   
Pouca diversidade de mensagens pré-
estabelecidas 

6 40% 

   
Dificuldade de manuseio pelos elementos da 
fração 

1 6,7% 

          Fonte: O autor. 

Como pode ser observado em questionamentos anteriores, o 

acompanhamento das frações é prioritariamente realizado por meio do 

estabelecimento de contatos diversos. Visto que o rádio falcon é o principal meio de 

dotação dos pelotões de comunicações do Exército Brasileiro, foi perguntado sobre 

a facilidade do seu emprego, tendo uma resposta bastante dividida com 47,1% 

realizando o contato com facilidade e 43,1% apresentando alguma dificuldade. As 

grandes distâncias entre a fração empregada e a base do escalão superior (80%) e 

a falta de adestramento dos radioperadores (64%) foram as principais causas 

apontadas. Este fato evidencia a necessidade de maior preocupação no 

planejamento e execução das instruções e exercícios de adestramento, ao longo do 

ano, nos batalhões, visando a proporcionar um melhor preparo para o militar que irá 

empregar o material nas operações. 

 

GRÁFICO 7 – Avaliação da amostra sobre a facilidade do estabelecimento do contato via 

equipamento rádio falcon.  

Fonte: O autor. 
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GRÁFICO 8 – Opinião da amostra, em valores absolutos e percentuais, sobre o motivo da dificuldade 

do estabelecimento do contato via equipamento rádio falcon.  

Fonte: O autor. 

Uma outra assertiva buscou verificar a rapidez no recebimento de informações 

pelo escalão superior e também foram observados resultados muito próximas entre 

aqueles que recebiam as informações de maneira imediata, via contato rádio (49%) 

e outros que iriam receber as informações apenas nos horários pré-estabelecidos 

(39,2%). Isso demonstra, mais uma vez, a falta de consciência situacional de boa 

parte dos comandantes que, em casos de acidentes ou perdas de material, como 

exemplificados no questionamento, só saberiam que tal incidente teria ocorrido já em 

momento inoportuno, contribuindo para uma menor eficiência, por exemplo, a uma 

eventual decisão de apoio aqueles elementos. Outras respostas puderam ser 

verificadas em que o rádio falcon não era utilizado, sendo essa transmissão de 

informação realizada com o auxílio do telefone satelital (3%). Fato este que pode ser 

evitado ao se utilizar algumas funcionalidades exemplificadas no manual do usuário 

do rastreador pessoal via satélite spot gen 3 (2017) que poderia, por exemplo, em 

fatos de menor gravidade, enviar mensagem imediata solicitando ajuda para a base 

de combate do escalão superior ou, em situações mais graves, enviar mensagens 

de localização para uma central internacional de emergência e resgate, com um 

pedido de socorro. 

 

GRÁFICO 9 – Avaliação da amostra sobre forma de recebimento da informação de algum 

acontecimento fora do previsto com a fração que atua descentralizada.  

Fonte: O autor. 
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O questionamento seguinte tratava sobre um eventual aumento no incentivo 

tecnológico do país, visando a criação de satélites de uso militar nacionalizados, 

evitando a dependência da tecnologia internacional. Foi apontado pela absoluta 

maioria daqueles que responderam a pesquisa (94,1%) como uma ação de muita 

importância a ser executada, e os outros 5,9% a indicaram como uma ação 

importante. Esse assunto é motivo de preocupação em nossas autoridades, visto 

seu enfoque na Estratégia Nacional de Defesa (2008), na qual observa-se que os 

avanços da tecnologia da informação, a utilização de satélites, o sensoriamento 

eletrônico e outros aperfeiçoamentos tecnológicos trouxeram maior eficiência no 

campo militar. Contudo, também criou vulnerabilidades que podem ser exploradas 

pelos países com maior investimento na área, inviabilizando o uso de nossos 

sistemas ou facilitando a interferência à distância. 

 

GRÁFICO 10 – Opinião da amostra sobre a importância de aumento no incentivo tecnológico nacional 

com a finalidade de serem criados satélites de uso militar nacionalizados.  

Fonte: O autor. 

Isso nos mostra a importância de projetos inovadores como o que foi 

desenvolvido em parceria pelo Ministério da Defesa e da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações que viabilizou o lançamento do nosso primeiro Satélite 

Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), em 2017, um 

avanço significativo na expansão das nossas capacidades operacionais aumentando 

a segurança das comunicações, com soberania e independência tecnológica. (Em: 

<https://www.defesa.gov.br/noticias/30561-lancado-satelite-brasileiro-que-vai-asseg 

urar-as-comunicacoes-militares-e-acabar-com-apartheid-digital>. Acesso em: 14 

Julho 2018.) 

No encerramento do questionário, foi disponibilizado um espaço para que a 

amostra selecionada acrescentasse sua opinião sobre o assunto, no qual surgiram 

vários comentários, dos quais podem ser destacados os seguintes: 
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a) “Acho muito válido o uso deste dispositivo de localização nas operações na 

selva, haja vista a dificuldade, pelas grandes distâncias e pela densidade da 

vegetação que dificultam a propagação das ondas de rádio...”. 

b) “É necessário buscar novas tecnologias para melhorar o C2 e não haver 

dependência dos países detentores dos meios atuais”. 

c) “É muito importante o domínio dessas tecnologias para ser independente 

de tecnologia exterior”. 

d) “O incremento do spot facilitou sobremaneira o acompanhamento em 

tempo real da localização da fração destacada, contribuindo de maneira primordial 

para consciência situacional do comandante tático”. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre o auxílio aos comandantes de fração de infantaria, proveniente 

do uso de novas tecnologias no acompanhamento das operações militares de 

reconhecimento de fronteira em ambiente de selva. 

A revisão de literatura possibilitou um melhor entendimento face a capacidade 

atual dos comandantes de fração de infantaria adquirirem a real consciência 

situacional das suas tropas, que estão empregadas de maneira descentralizada, 

durante ações de reconhecimento de fronteira em ambiente de selva gerando 

maiores subsídios para tomada de decisões mais acertadas. 

Analisando as respostas dos questionários, foi possível verificar que o 

acompanhamento das frações, no teatro de operações, pelos nossos escalões 

superiores possui deficiências. A principal delas é o fato deste ser realizado, 

primordialmente, através do estabelecimento de contatos, que numa situação 

hipotética pode não ser estabelecido, como num acidente grave com a fração que, 

por exemplo, não vai ter tempo nem condições de montar uma antena. Os 

comandantes não podem ficar à espera dessas informações, estes devem possuir 

condições de acompanhar, passo a passo, onde se situam os seus comandados e 

isso pode ser feito com o emprego de novas tecnologias como o rastreador pessoal 

via satélite spot. 

Visto que tem-se o estabelecimento dos contatos como a principal forma de 

acompanhamento, foi observado também que há grande deficiência no 



18 

 

adestramento dos radioperadores, denotando uma necessidade de melhoria em 

instruções, seleção e especialização de pessoal. 

Por fim, é de consenso geral que não se pode agir como reféns da tecnologia 

internacional e deve haver o incentivo aos investimentos no desenvolvimento da 

tecnologia nacional como forma de se manter a segurança e a soberania do território 

pátrio. Programas como o SGDC devem ser multiplicados e parcerias entre órgãos 

governamentais, acadêmicos e corporativos devem ser incentivadas no intuito de 

promover uma revolução tecnológica nacional com a finalidade de garantir os 

interesses da nação. 
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